O Consulado Geral
deseja Boas Festas!
Tristeza também com a morte, no início deste
mês, de nosso ex-Embaixador no Brasil, o sr.
Denis Pietton. Um grande diplomata e uma
personalidade excepcional, cuja humanidade
e bondade farão muita falta a sua família e
amigos: ele tinha muitos aqui no Brasil.
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Caros compatriotas,
O ano que está terminando foi
cheio de emoções.
A tristeza e a revolta, primeiro, com os terríveis
ataques terroristas que deixaram nosso país
em luto repetidamente, atingindo seus filhos
e, através deles, nossos valores e princípios.
Mas, confrontado com a barbárie, em nosso
país e em todo o mundo, a resposta da
França foi clara: nós não vamos ceder nem
à intimidação nem a ameaças; nós nos
mantemos fiéis ao nosso lema, “Liberté,
Egalité, Fraternité”, e nós defendemos nossos
valores e princípios com a maior firmeza. Esta
é a mensagem inequívoca que os franceses
enviaram aos terroristas. Esta é a mensagem
que a comunidade francesa de São Paulo,
juntamente com nossos amigos brasileiros e
de outros lugares, enviaram ao se reunirem
em vigília em torno de nossa bandeira:
agradeço calorosamente todos vocês.
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Mas a esperança também, com a adoção
unânime do Acordo de Paris contra o
aquecimento global, que constitui o mais
ambicioso instrumento de defesa de nosso
planeta já adotado pela comunidade
internacional. Devemos permanecer
orgulhosos do papel decisivo que a França,
em particular através do comprometimento
de suas mais altas autoridades e de toda sua
rede diplomática e consular, desempenhou
para alcançar este grande sucesso. Ela pode
contar com o apoio determinado do Brasil.
A confiança também. Confiança no papel e
na influência de nosso país no Brasil, onde
nossas empresas, nossa cultura, nossa
ciência, nossos valores, nosso estilo de vida
permanecem tão bem representados, graças
ao comprometimento de todos os atores
franceses, tanto públicos quanto privados,
organizações e indivíduos. A França no
Brasil é, principalmente, vocês, franceses
do Brasil, essa comunidade forte de 10.600
inscritos nos Estados de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul, que tão bem representa o
melhor da França.
O Consulado Geral comemorou neste ano
seus 120 anos de existência a serviço de
nossa comunidade e dos interesses da
França, ocasião para uma festa e uma
exposição (modesta) na recepção do
Consulado. Uma ocasião, acima de tudo,
para nos questionarmos com o objetivo de

melhorar sempre os serviços prestados
a nossos cidadãos; dito de outra forma,
encontrar sempre a melhor forma de cumprir
nossa missão de serviço público. Como
vocês são os melhores juízes, o Consulado
Geral lançou uma pesquisa de satisfação online, durante a visita ao Brasil do Secretário
de Estado encarregado dos Franceses do
exterior, sr. Matthias Fekl. Reformas também
foram realizadas para melhorar o atendimento
ao público. Nós nos esforçamos diariamente
para melhorar a percepção da França no
Brasil e a ação deste Consulado Geral na
circunscrição, graças a uma importante
política de comunicação: o Consulado
Geral se orgulha de ser hoje um dos postos
diplomáticos franceses da América Latina
com o maior número de fãs no Facebook!
Todos esses esforços irão continuar e serão
intensificados em 2016. Desde já, alguns
compromissos de destaque estão na
agenda, como a segunda edição do festival
gastronômico “Goût de France”, que acontece
dais 21 e 22 de março – após o sucesso
da primeira edição de 2015, essa será uma
nova oportunidade de colocar nossas artes
culinárias no centro das atenções em todo o
mundo, e no Brasil em particular; e Vai-Vai,
a escola de samba mais prestigiada de São
Paulo, desfilará sob as cores da França no
Carnaval 2016, oferecendo a nosso país uma
vitrine única para destacar seus enormes
atrativos e compartilhá-los com o grande
público brasileiro.
Desejo excelentes festas a todos, e um 2016
repleto de sucesso e alegrias.
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